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ฟ้ายิ่งมืดเท่าไหร่ ดาวยิ่งกระจ่างชัด

เหมือนกับในวันที่เรารู้สึกว่ามืดเหลือเกิน 

ความหวัง มิตรภาพ หรือสิ่งดีๆ ในชีวิตก็ยิ่งกระจ่างชัด

หวังว่าถ้อยความสักประโยคใน 

“ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว” ของคิดมาก เล่มนี้ 

จะช่วยเป็นประกายแสงเล็กๆ ในวันที่มืดหม่น 

หรือวันแสนธรรมดาของคุณได้

ฟ้าอาจจะมืดกว่ามืดในคืนนี้

แต่วันพรุ่งนี้... ดวงตะวันก็ยังมาถึงเสมอ

ด้วยไมตรีจิต  

สำานักพิมพ์แจ่มใส
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ผ่านมาแล้วเป็นเวลากว่าห้าปี นับแต่วันที่หนังสือฟ้าไม่เคยมืดเกิน

มองเห็นดาว ได้พิมพ์ครั้งแรกขึ้นมา

ห้าปีในชีวิตของคนเรา จะว่านานก็นาน จะว่าไม่นานก็ไม่นาน แต่

ถ้าเราเชื่อว่า แม้แต่ในหน่วยวินาที ยังมีสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง เวลา 

ห้าปีของชีวิตคนหนึ่งคน คงย่อมมีอะไรที่เปลี่ยนไปไม่น้อยเลย

วันเวลาห้าปีเปลี่ยนชีวิตคนหน่ึงคนไปได้อย่างไรบ้าง เปลี่ยนจาก

เด็กมัธยมต้น กลายเป็นเด็กมัธยมปลายที่กำาลังเตรียมตัวเข้า 

มหาวิทยาลยั เปลีย่นนักศกึษาปี 1 ให้กลายเป็นเดก็จบใหม่ เปลีย่น

เด็กใหม่ในท่ีทำางาน ให้กลายเป็นคนที่มีประสบการณ์มาไม่น้อย  

และ... อาจเปลีย่นผูค้นท่ีอยู่ในชวิีตของเรา ในห้าปี แน่นอนว่า มคีน

จำานวนไม่น้อยเดินเข้ามาในชีวิตของเรา และเช่นกัน ในห้าปีนั้น 

คนจำานวนไม่น้อย ท่ีเราและเขาเลือกเดินออกไปจากชีวิตของกัน 

และกัน

ห้าปีนานพอท่ีจะเปลี่ยนคนรู้จักให้กลายเป็นคนรัก และนานพอที ่

จะเปลี่ยนคนรักให้กลายเป็นคนที่เราเหมือนไม่เคยรู้จัก

AW �������������������������� Final.indd   5 9/26/2561 BE   13:58



เวลาห้าปี อาจเปลี่ยนแปลงเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างมากมาย

 

แต่เวลาห้าปี ก็ยังคงมีบางเรื่องราวที่ไม่เคยเปลี่ยนไป

จะก่ีวัน ก่ีเดือน ก่ีปี โลกน้ียังมีเรื่องราวของความรัก ไม่ว่าเวลาจะ 

ผันผ่านไปนานแค่ไหน การพบเจอ ความผูกพัน และการจากลาจะ 

ยังคงเป็นธรรมดาของชีวิตอย่างหนึ่ง

ที่สำาคัญ... สิ่งที่เรียกว่า ความหวัง จะยังคงมีอยู่ในหัวใจของมนุษย์ 

เสมอ เป็นความคาดหวังในใจของคนที่รู้ว่า ต่อให้ฟ้ามืดแค่ไหน 

ดวงดาวก็ยังคงส่องประกายอยู่เสมอ

ต่อให้วันเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาท่ีแย่สักเพียงใด แต่จะยังคงมีแสง

สว่างเล็กๆ ที่ส่องประกายอยู่ เพียงแค่เราแหงนหน้าขึ้นไปมอง

เพราะความงดงามของโลกนี้จะยังคงมีอยู่ ตราบท่ีเรายังคง

มองหา ด้วยหัวใจท่ีรกัในความหวงั และมีความหวงัในความรกั 

ไม่เสือ่มคลาย

คิดมาก 

ณ ฟากฟ้าที่ดวงดาวยังส่องประกาย 

22 สิงหาคม 2561 
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  คิดมาก   9

ถึงคนท่ีรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า 
อย่าลืมว่าดักแด ้

ก็มีวันผันแปรไปเป็นผีเสื้อ :)
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เชื่อความคิดตัวเอง 
แล้วต้องเสียใจ

ดีกว่าเชื่อคำาใคร 
แล้วต้องเสียดายภายหลัง
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จริงอยู่, เราไม่อาจรู้ใจคนท้ังโลก, 
แต่อย่างน้อยท่ีสุด,

คนเราควรรู้จักหัวใจตัวเอง
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จำาได้ ไหม
คุณเคยผ่านความทุกข์
ที่หนักหนาที่สุดในชีวิต

มาได้อย่างไร :)
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อาจมีคนมากมาย 
ต้องการผลักคุณให้ล้ม 

แต่ไม่มีใครสักคน 
จะต้านทานคุณไม่ให้ลอง 
ลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งได ้

หากคุณไม่ยินยอม
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อย่าให้ความคาดหวัง, 
ทำาลายความสุข, ที่เคยมี



22   ฟ้าไม่เคยมืดเกินมองเห็นดาว

ไม่มีใคร 
สมบูรณ์แบบหรอก 
อย่าได้กังวลใจ 
เราก็แค่หน่ึงในน้ัน :)
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เป็นให้ ได้อย่างตุ๊กตาล้มลุก, 
ล้มกี่ครั้ง, ลุกทุกครั้ง
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ขนาดของความพอใจคนเราต่างกัน,  
ถ้าพอใจง่ายก็มีความสุขง่าย, 
ถ้าพอใจยากก็อาจมีความสุขยาก

นอกจากค�าถามว่า ความสุขคืออะไร

อีกหนึ่งค�าถามที่ส�าคัญ คือ 

อะไรที่ท�าให้คนเรามีความสุข

หรือว่าไม่มีความสุข

สิ่งที่ท�าให้มีความสุขส�าหรับบางคนอาจเป็นสิ่งของ

สิ่งที่ท�าให้มีความสุขส�าหรับบางคน

อาจเป็นความรู้สึกดีๆ จากใครบางคน

สิ่งที่ท�าให้มีความสุขส�าหรับบางคนอาจเป็นความสงบ

ความสุขของคนเราแต่ละคนแตกต่างกันออกไป

แต่ที่มาของความสุขของเราแต่ละคนไม่ได้แตกต่างกันมากนัก
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ที่มาของความสุข โดยหลักแล้วมาจากความสุขจากที่สิ่งอยาก

กับความสุขจากสิ่งที่มี

คนส่วนใหญ่มักมีความสุขจากสิ่งที่อยาก

ความสุขแบบนี้เป็นของร้อน

ความปรารถนา ความต้องการ ท�าให้ใจเราร้อนรุ่ม

อยากได้มา อยากไขว่คว้า 

ดิ้นรน ขวนขวาย ทุรนทุรายใจ

แต่สิ่งเหล่านั้นเติมเต็มหัวใจเราไม่ได้นาน

เพราะเพียงแค่เราได้มา ความปรารถนานั้นก็เลือนหายไป

และความสุขจากความปรารถนานั้นก็หมดสิ้นลงไปอย่างง่ายดาย

ในทางตรงกันข้าม

ความสุขจากสิ่งที่เรามีอยู่

ความสุขนั้นนิ่ง สงบ 

เพราะไม่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า ไม่ต้องแสวงหา

ความสุขนั้นอยู่กับเรานาน

เพราะเราแค่มีความสุขจากการมีในสิ่งที่เรามี

ไม่ได้ดิ้นรน ค้นหา ปรารถนาอื่นใดมาเติมเต็ม

จริงอยู่ ที่คนเรามีความสุขไม่เท่ากัน

แต่การที่คนเรามีความสุขไม่เท่ากัน
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ไม่ใช่แค่เพราะเขามีไม่เท่ากัน

ไม่ใช่แค่เพราะเขาขาดไม่เท่ากัน

แต่เพราะนิยามความสุข

ขนาดความพอใจของเขาต่างกันออกไปด้วย

คนที่มีความสุขกับการได้ชื่นชมเฝ้ามองดอกไม้

อย่างไรก็คงมีความสุขง่ายมากกว่า

คนที่ดิ้นรนค้นหาดอกไม้มาเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของ



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
http://store.jamsai.com/9786160623136.html
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